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Dagorde algemene vergadering 2021 

1. Goedkeuring verslag gewone algemene vergadering van 2020 
2. Toelichting neerslag, droogte en waterpeilbeheer 2020 
3. Goedkeuring verslag werkzaamheden dienstjaar 2020 en werkplan 2021 
4. Goedkeuring staat van onwaarden van polderbelasting 2019 
5. Goedkeuring rekening dienstjaar 2020 
6. Goedkeuring begroting dienstjaar 2021 
7. Goedkeuring aanslagvoet polderbelastingen aanslagjaar 2021 
8. Goedkeuring geactualiseerde waterlopenkaart 
9. Goedkeuring transacties onroerende goederen 
10. Goedkeuring arbeidsreglement van het personeel 
11. Verkiezing van 4 bestuursleden voor een mandaat van 6 jaar waaronder de adjunct-dijkgraaf 
12. Mededelingen, rondvraag en sluiting van de vergadering 

Beknopt verslag algemene vergadering 2020 

Agenda: 
 
1. Opening van de vergadering door de dijkgraaf; 
2. Goedkeuring verslag gewone algemene vergadering van 2019; 
3. Goedkeuring staat van onwaarden van polderbelasting 2018; 
4. Goedkeuring rekening dienstjaar 2019; 
5. Vaststelling begroting dienstjaar 2020; 
6. Goedkeuring verslag werkzaamheden dienstjaar 2019 en werkplan 2020; 
7. Goedkeuring geactualiseerde waterlopenkaart; 
8. Vaststelling aanslagvoet en kohier polderbelastingen aanslagjaar 2020; 
9. Goedkeuring transacties onroerende goederen; 
10. Mededelingen, rondvraag en sluiting van de vergadering. 
 

1. Opening van de vergadering door de dijkgraaf 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Johan Matthys, dijkgraaf van de Westkustpolder. Dhr. Sam Coulier, wnd. 

ontvanger-griffier van de Westkustpolder, is secretaris.  
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Naast het Bestuur van de Westkustpolder, zijn samen 57 stemgerechtigden vertegenwoordigd. 

2. Goedkeuring verslag gewone algemene vergadering van 2019 

De notulen van de gewone algemene vergadering van 5 maart 2019 worden door de wnd. ontvanger-griffier voorgelezen. Het 

volledige verslag lag ter inzage in het kantoor van de Westkustpolder.  

De algemene vergadering besluit om deze notulen eenparig goed te keuren. 

3. Goedkeuring staat van onwaarden van polderbelasting 2018 

De staat van onwaarden polderbelasting 2018 bedraagt 1.952,41 euro. 

De algemene vergadering besluit om de staat van onwaarden polderbelasting 2018 eenparig goed te keuren en aan de 

ontvanger-griffier ontlasting te verlenen voor dit bedrag. 

4. Goedkeuring rekening dienstjaar 2019 

Het globaal batig saldo van de rekening 2019 bedraagt 86.861,47 euro. 

Gelet op het feit dat ieder lid van de algemene vergadering een exemplaar van de rekening 2019 heeft ontvangen en dat de 

dijkgraaf en de ontvanger-griffier bijkomende toelichting verstrekken; 

Besluit de algemene vergadering eenparig de rekening 2019 met een batig saldo van 86.861,47 euro, onder voorbehoud van 

de goedkeuring van de provincie, goed te keuren. 

5. Vaststelling begroting dienstjaar 2020 

Gelet op het feit dat ieder lid van de algemene vergadering een exemplaar van de begroting 2020 heeft ontvangen en dat de 

dijkgraaf en de ontvanger-griffier bijkomende toelichting verstrekken; 

Besluit de algemene vergadering eenparig de begroting 2020, onder voorbehoud van de goedkeuring van de provincie, goed 

te keuren. 

6. Goedkeuring verslag werkzaamheden dienstjaar 2019 en werkplan 2020 

6.1. Werking 

De dijkgraaf geeft, het woord aan de waarnemend ontvanger-griffier, die de neerslaggegevens zal toelichten aan de hand van 

de PowerPoint presentatie en het peilbeheer van de Westkustpolder zal toelichten. 

6.2. Uitgevoerde werken 2019 en geplande werken 2020 

De dijkgraaf wijst erop dat de onderhoudskaart voor 2020 is opgehangen in de zaal. 

6.2.1. Maaiwerken 

 

 

maaien (na augustus) 2019 2020 

2e categorie 263.340,00 284.697,00 

Polderwaterlopen 314.896,00 310.000,00 

Gemeenten 53.565,00 57.378,00 

TOTAAL 631.801,00 652.075,00 

 

jaar gemaaid (m) % van het totaal

2014 205.728 33,75%

2015 232.206 38,09%

2016 245.960 40,35%

2017 292.880 48,05%

2018 319.874 50,22%

2019 314.896 49,43%

2020 310.000 48,67%
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6.2.2. Ruimingswerken  

 

6.2.3. Kunstwerken 

Realisaties 2019 

− Nieuwe omheining rond pompgemaal Bulskamp 

− Revisie en herstelling waterinlaat uit Ijzer thv Uniebrug 

− Revisie en herstelling kantelstuw afsluitconstructie pompgebied Ramskapelle 

6.2.4. Oeverbeschermingswerken  

Realisaties 2019 

− Vervangen schanskorven in de Oostkerkevaart langs de Lampernissestraat 

− Bouwen van een niveauregeling in het Langgeleed thv de Langeleedstraat in Wulpen  

− Oeverversterking in polderwaterloop: herstelling van verzakking in pompgebied Lolege  

− Oeverversterking Steengracht (2e categorie): herstelling van verzwakte oever 

− Oeverversterking met damwandplanken aan Krommegracht ter bescherming van woning 

− Oeverversterking in polderwaterloop ter bescherming van woning 

Vooruitzicht 2020 

− Afsluitconstructie Nieuwegracht: automatisatie 

− Oeverversterking Kleine Ijzerbeek: beveiliging woning 

− Vervangen schanskorven door riettegels aan Oostkerkevaart (2e categorie) 

− Aanbrengen riettegels ter stabilisatie van Oude Zeedijk in Zaadgracht en Duikervaart (2e categorie) 

De algemene vergadering besluit eenparig het werkingsverslag 2019 en het werkplan 2020 goed te keuren. 

6.2.5. Exotenbestrijding 

Realisaties 2019 

In 2019 werden door onze bestrijder 108 muskusratten gevangen op grondgebied Diksmuide, 10 op grondgebied Lo-Reninge en 

in Veurne werden samen met de collega’s van Veurne 290 muskusratten gevangen. 

In 2019 werden door onze exotenbestrijder 50 bruine ratten afvangen.  

Vooruitzicht 2020 

Door het aanwerven van een extra exotenbestrijder zullen we in het gebied nog meer kunnen inzetten op het bestrijden van de 

opkomende muskusrattenpopulatie. 

jaar geruimd (m) % van het totaal

2014 19.353 3,17%

2015 21.421 3,51%

2016 32.282 5,30%

2017 31.606 5,18%

2018 35.858 5,88%

2019 40.000 6,56%

2020 36.880 6,05%

ruimen (na augustus) 2019 2020 

2e categorie 17.563 11.151 

Polderwaterlopen 40.008 36.880 

Gemeenten 2.431 5.088 

TOTAAL 60.002 53.119 
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De algemene vergadering besluit eenparig het werkingsverslag 2019 en het werkplan 2020 goed te keuren. 

6.3. Uitgevoerde en geplande werken door andere waterloopbeheerders 

6.3.1. Dienst waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen 

De Dienst Waterlopen toont een video betreffende de bouw wan het pompstation op de Speievaart in het kader van project 

Magetaux. 

6.3.2. Vlaamse Milieumaatschappij 

Realisaties 2019 

− Maaiwerkenen het nodige hakhoutbeheer ter hoogte van de Grote beverdijkvaart, Koolhofvaart Proostdijkvaart en 

de Vennepevaart 

Vooruitzicht 2020 

− Oeverherstel Koolhofvaart 

− Plaatsen van hengelstijgers 

− Paling migratie langs het Veurne ambacht gemaal: onderzoek door INBO 

− Inrichting Koolhofput door de Provincie West-Vlaanderen 

− Brug over de Grote Beverdijkvaart thv De Grote beverdijkstraat 

− Bespreking van de verbreding van de Grote Beverdijkvaart 

6.3.3. De Vlaamse Waterweg 

De Vlaamse Waterweg, licht een aantal werken toe. 

De algemene vergadering besluit eenparig het werkingsverslagen 2019 en het werkplannen 2020 goed te keuren. 

7. Goedkeuring geactualiseerde waterlopenkaart 

In het kader van de vernieuwde wet onbevaarbare waterlopen van april 2019 worden de huidige polderwaterlopen omgezet 

naar “publieke grachten” dit met behoud van de juridische erfdienstbaarheden.  

De erfdienstbare zone van 5m moet bijgevolg beschikbaar blijven aan beide zijden voor het machinale onderhoud van de 

publieke grachten in beheer van Westkustpolder. 

De algemene vergadering verleent eenparig haar goedkeuring aan de geactualiseerde waterlopenkaart. 

8. Vaststelling aanslagvoet en kohier polderbelastingen aanslagjaar 2020 

Voor 2020 wordt aan de algemene vergadering voorgesteld de belastingvoet van de polderbelasting te behouden op 24,00 euro 

per hectare met een minimumaanslag van 12,00 euro. De totale opbrengst van de polderbelastingen wordt voor het dienstjaar 

2020 begroot op 723.258,32euro. 

De algemene vergadering beslist eenparig het kohier van de polderbelasting 2020 ten bedrage van 723.258,32 euro goed te 

keuren. 

9. Goedkeuring transacties onroerende goederen 

9.1. Verkoop goed ter hoogte van de Sint-Gustaafmolen 

Beschrijving van desbetreffende goed:  

Het perceel grond, met een oppervlakte van achtenvijftig centiare (58ca) gelegen volgens kadaster ‘De 1000 gemeten’, te 

nemen uit een perceel, gekadastreerd sectie B nummer 190 P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster van 

vierennegentig are tien centiare (94a 10ca). 
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Besluit 

De algemene vergadering stemt in met de verkoop en geeft haar goedkeuring voor de opgemaakte akte van verkoop 

onroerend goed, onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid. 

De algemene vergadering geeft machtiging aan de dijkgraaf en de wnd. ontvanger-griffier om namens de polder de akte te 

ondertekenen. 

9.2. Verkoop goed ter hoogte van Kaaskerkestraat 

Beschrijving van desbetreffende goed:  

Het perceel grond, met een oppervlakte van twee are vier centiare (2a 4ca), gelegen volgens kadaster Kapellehoek , te nemen 

uit een perceel, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie C  nummer 254/02 T P0000  met een 

totale oppervlakte volgens kadaster van elf are veertig centiare (11a 40ca). 

Besluit 

De algemene vergadering stemt in met de verkoop en geeft haar goedkeuring voor de opgemaakte akte van verkoop 

onroerend goed, onder voorbehoud van de goedkeuring door de hogere overheid. 

De algemene vergadering geeft machtiging aan de dijkgraaf en de wnd. ontvanger-griffier om namens de polder de akte te 

ondertekenen. 

9.3. Aankoop goed ter hoogte van Annekensleed 

Beschrijving van desbetreffende goed:  

Een strook bouwland (lot 1) met een oppervlakte van 7 are 04 centiare (7a 04ca), gelegen Noordwesthoek, Veurne te nemen uit 

een grotere oppervlakte van 12 hectare 50 are 84 centiare (12ha 50are 84centiare) ten kadaster gekend als afdeling: 38006, 

sectie: A, perceel: 51 A P0000. 

Gelet de schatting door Lieve Verfaillie, Vlaams commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, van het hierboven beschreven 

goed ten bedrage van 7,00 euro/m² vrij van gebruik of afgerond tot 5000,00 euro. 

Gelet de bestemming voor oeverversterking. 

Besluit 

De algemene vergadering stemt in met de aankoop van het strookje bouwland ten behoeve van de oeverversterking van het 

Annekensleed aan de geraamde prijs van 7,00 euro/m² vrij van gebruik, onder voorbehoud van de financiële tussenkomst 

van de provincie ten bedrage van 5000,00 euro. 

Indien niet vrij van gebruik gaat de algemene vergadering akkoord met de vermindering van 0,65/m² van de geraamde prijs 

van 7,00 euro/m². De algemene vergadering gaat akkoord om te onteigenen gezien de noodzaak van de voorziene 

oeverversterking. 

10. Mededelingen, rondvraag en sluiting van de vergadering 

De dijkgraaf geeft de mogelijkheid aan de Algemene Vergadering om vragen te stellen.  

De voorzitter sluit de vergadering om 12u05. 
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Werkplan 2021 

De overlast die we de vorige jaren ondervonden ten gevolge van droogte en die het oosten van het land recent ondervond door 

noodweer duiden het belang van een degelijke waterhuishouding. In 2021 zet het polderbestuur zijn inspanningen in het 

waterbeheer onverminderd voort. In het werkplan wordt toegelicht hoe de polder zijn beleidsdoelstellingen omzet in een 

productieve terreinwerking. Hierbij wordt stil gestaan bij de organisatie, de activiteiten, de geplande werkzaamheden en de 

investeringen op korte en middellange termijn. 

1. Organisatie  

De Westkustpolder is een onafhankelijk openbaar bestuur, dat bestaat uit negen stemhoudende bestuursleden, die 

democratisch zijn verkozen door de algemene vergadering en zeven adviserende bestuursleden, die door de gemeentebesturen 

van de polder zijn aangewezen. De voorzitter van het bestuur is de dijkgraaf en wordt bij afwezigheid vervangen door een 

adjunct-dijkgraaf. Het bestuur vergadert maandelijks en wordt hierin bijgestaan door de ontvanger-griffier en de 

beleidsmedewerker. Bij zijn streven om de waterhuishouding in een goede toestand te onderhouden, worden door het bestuur 

peilafspraken in de verschillende hydrologische gebieden gemaakt, de werken opgevolgd en gepland, adviezen voor de 

watertoets en machtigingen voor captaties, wateractiviteiten en werkzaamheden door derden aan het grachtenstelsel 

opgemaakt,  personeelsaangelegenheden besproken en andere taken die voor het bestuur zijn weggelegd vervuld. Door de 

covid-19-pandemie werden de meeste bestuursvergaderingen en -bijeenkomsten digitaal georganiseerd.  

Het organigram van de Westkustpolder werd in 2021 licht gewijzigd. Er werd een extra kracht aangeworven als ratten- en 

exotenbestrijder die ook bijstand kan leveren in het beheer. Daarnaast nam het polderbestuur afscheid van twee 

pensioengerechtigde werknemers. Het bestuur onderzoekt hoe de arbeider zal worden vervangen.  

 

 

 

2.  Activiteiten 

Polders zijn openbare besturen, met als taak, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het verwezenlijken van de 

doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de Artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het 

integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.  

Het polderbestuur streeft continu een optimale toestand van zijn watersysteem na. Waar vroeger de nadruk lag op de 

waterkwantiteit van het oppervlaktewater, speelt nu de waterkwaliteit van de ganse waterketen mee in de overwegingen. Vaak 

dwingen omstandigheden de polder om snel te schakelen, wat specifieke uitdagingen voor het waterbeheer met zich mee 
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brengt. Het bestuur kan hierbij rekenen op parate pompbedienden, gemotiveerde personeelsleden en gespecialiseerde 

onderhoudsaannemers. Zij dragen allen hun steentje bij voor een goede toestand van het grachtenstelsel en de infrastructuur 

van de polder.  

In het poldergebied van 28.500 hectaren worden benaderend 1.000 km grachten, 14 pompgemalen, 250 kunstwerken, 10 ha 

oeverzones beheerd in opdracht van het polderbestuur. De dijkwachter is door het bestuur aangeduid als leidend ambtenaar 

van deze werken en stelt op basis van structureel toezicht door het personeel het onderhoudsprogramma op. Jaarlijks wordt in 

het winterseizoen een toezichtronde georganiseerd die ongeveer een derde van het patrimonium omvat. Daarnaast ontvangt 

de polder meldingen en vragen van aanpalende water-of landgebruikers (landbouwers, natuurbewegingen, vissers, …), die door 

het onderhoudsteam worden vertaald in het onderhoudsprogramma. Het doel van dit programma is op een economisch en 

ecologisch optimale manier een efficiënt beheer op te zetten.  

Onder voorbehoud van de goedkeuring van de algemene vergadering kan de vooropgestelde onderhoudskaart voor 2021 

geraadpleegd worden via volgende link: 

https://www.westkustpolder.com/waterbeheer-onderhoudswerken.html 

2.1. Maaien 

Jaarlijks worden aannemers aangeduid om in een afgepaald gebied grachten en waterlopen maaien of reiten. Met een 

korfmaaier wordt waterplanten en de kruidige vegetatie uit de bedding van de beek verwijderd. De verwijderde specie wordt 

gedeponeerd en verbrijzeld in de aanpalende oeverzone. De waterplanten en kruidige vegetatie vormen immers een 

belemmering voor het water in de beken. De noodzaak van het maaien hangt sterk af van beek tot beek. In smalle, hellende 

beken, in sterk groeiende rietgrachten en in kritische gebieden is jaarlijks maaien noodzakelijk. In andere gevallen wegen de 

nadelige effecten van maaien te veel door en worden de beken niet jaarlijks gemaaid. 

Meer en meer wordt de polder geconfronteerd met overlast door wateroverschotten of -tekorten. In sommige gevallen valt de 

traditionele “wintermaaibeurt”, die na half augustus van start gaat, te laat en wordt de bedding in de zomer al eens vrij 

gemaakt. Momenteel is dit het geval in het Ringsloot (Veurne) en in de Lenspolder (Nieuwpoort) 

In 2021 worden voor 7 km grachten (2e cat) gezomermaaid en 261 km waterlopen van 2e cat, 283 km publieke grachten en 

52 km weggrachten gewintermaaid. 

2.2. Onderhoud van oeverzones 

De oeverzones zijn toegewezen aan het polderbestuur door de ruilverkavelingscomités van Stuivekeskerke, Fortem, 

Eggewaartskapelle, ’s Heerwillems. Vanaf 2021 beheert de polder bovendien de oeverzones die zijn ingezaaid in het kader van 

ruilverkaveling Sint-Rijkers. Er zijn verschillende beheertypes: watersystemen, grasstroken (ruigtebeheer, beweiden, jaarlijks 

maaien…) en houtkanten. Waterlopen en paaiplaatsen worden in eigen beheer onderhouden. De oeverzones zorgen door het 

verhogen van de afstand tussen landbouwpercelen en waterlichamen voor minder afspoeling van nutriënten en pesticiden, 

waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert. De grasstroken worden gemaaid door landbouwers en de 

houtkanten worden beheerd door sociale tewerkstellingspartners. De regeling met landbouwers en sociale tewerkstelling wordt 

gesubsidieerd (50%) door MiNaWa (Provincie West-Vlaanderen). Het polderbestuur wenst een tractor met bijhorend 

gereedschap aan te kopen om dit onderhoud deels in eigen beheer uit te voeren. 

2.3. Ruimen en plaatsen oeververdediging 

Waar vorige jaren nog een aparte aannemer werd aangewezen om de ruimwerken uit te voeren, wees het polderbestuur de 

aannemers van de maaiwerken aan ook de ruimwerken uit te voeren. Het ruimen omvat het verwijderen van slib en deponie uit 

de gracht. Om degelijk te werken beveelt het bestuur in het poldergebied de grachten droog te trekken alvorens te ruimen. De 

aannemer dient een specifiek protocol te volgen met gepaste voorzorgen, waardoor vissterfte vermeden wordt. Sinds 2020 

dient de aannemer bij het ruimen te voldoen aan de Vlarebo-wetgeving voor bodemsanering en bodembescherming. Het 

bestuur heeft een onafhankelijk bodemsaneringsdeskundige aangesteld om een technisch rapport op te stellen voor de 

bodembeheerorganisatie. In het algemeen is de bodem van zeer goede kwaliteit om deze te deponeren op de oever. In 5% van 

de onderzochte beken worden echter wel overschrijdingen vastgesteld, waardoor het slib meteen moet worden afgevoerd naar 

een erkende verwerkingsinstallatie. Het polderbestuur onderzoekt vanaf 2021 de haalbaarheid hiervan en zal de aannemer 

bevelen om het slib uit de beken, waar noodzakelijk, meteen af te voeren.  

https://www.westkustpolder.com/waterbeheer-onderhoudswerken.html
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Dit jaar worden 1 8 km waterlopen van 2e cat, 33 km publieke grachten en 12 km weggrachten geruimd. 

Het polderbestuur onderneemt inspanningen om contact te leggen met de gebruikers van percelen die palen aan een te ruimen 

waterloop of gracht. Nu en dan stelt de polder problemen vast bij het deponeren van het slib op de oever. Zo benadrukt de 

polder dat de landbouwers, die een beheersovereenkomst hebben afgesloten met VLM, zelf contact moeten opnemen wanneer 

de aannemer een slibruiming van de beek uitvoert. Deze beheersovereenkomst impliceert echter niet dat de 

waterloopbeheerder over minder rechten beschikt om zich, conform de wet op onbevaarbare waterlopen, toegang te verlenen 

tot de erfdienstbare zone en hier slib (en/of maaisel) te deponeren. Ook ander landgebruik (wonen, meerjarige teelten, …) zorgt 

soms voor uitdagingen.  

In 2021 wordt het Slabbelinkgeleed te Veurne geruimd ter hoogte van het station van Koksijde, het sportpark van Veurne en 

woonwijk Petit Paris.  

In het beschermd landschap van Lampernisse gebeurt het beheer in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos en het 

Agentschap Onroerend Erfgoed en stad Diksmuide. Wegens ruimachterstand wordt verwacht dat de grote hoeveelheden slib de 

kwetsbare oevervegetatie onder druk zouden zetten door deze op de oever te deponeren. De meerkosten van de afvoer 

worden gedragen door ANB en OE. Ook wordt opnieuw geïnvesteerd om de verlanding tegen te gaan door private grachten in 

dit komgrondengebied eenmalig te ruimen. 

Omwille van de impact op het ecosysteem dient het polderbestuur jaarlijks een natuurvergunning aan te vragen bij het 

provinciebestuur om ruimwerken uit te voeren. Ook het plaatsen van oeververdediging wordt beoordeeld door de deputatie. 

Het beleid adviseert steeds oevers op een optimale natuur-technische wijze in te richten.  

Het vlak trekken van oevers neemt ruimte in beslag. De Westkustpolder heeft een oeverzone langs een zijtak van het 

Annekensleed aangekocht om dit najaar de oevers vlakker te kunnen inrichten (160 m).  

Langs wegen is deze ruimte niet beschikbaar en kan een oeververzakking een onveilige verkeerssituatie en weginstabiliteit 

veroorzaken. Hiertoe werd in 2021 al lokaal oeververdediging aangelegd in de Leerzevaart (40 m, Diksmuide). Het 

polderbestuur zet bovendien in op het verwijderen van schanskorven door riettegels, waar de netten gescheurd zijn en keien in 

de waterlopen terecht komen. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in de Oostkerkevaart over een afstand van 1.500 m, 

waarvan 360 m in januari 2021. Tot slot werd dit voorjaar zeer lokaal een ernstige verzakking hersteld in de Grote 

Beverdijkvaart (18 m, Lo-Reninge). Dit jaar wordt nog oeververdediging gerealiseerd in het Slabbelinksgeleed (130 m, Veurne) 

en de Klarewalbeek (10 m, Alveringem).  

In het streven naar een integraal waterbeleid is er een nauwe samenwerking met de steden en gemeenten in het 

werkingsgebied. Zo voert het polderbestuur werkzaamheden aan waterlopen uit in opdracht van Veurne, Koksijde en De Panne. 

2.4. Exotenbestrijding 

Met Stad Nieuwpoort en de Provincie West-Vlaanderen is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst rond de aanwerving van 

een nieuwe exotenbestrijder. Deze zal de polder vooral bijstaan in de bestrijding van de muskusratten, die terug in opmars zijn 

en een ernstige bedreiging vormen voor de hydromorfologische toestand van het waterlopenstelsel. De vernieuwde code van 

goede praktijk maakt de aanpak van deze bedreiging nog uitdagender. Daarnaast wordt het watersysteem bedreigd door 

specifieke waterorganismen die het watersysteem onder druk zetten en/of een bedreiging vormen voor de menselijke 

gezondheid, met name blauwalgen (op putten Nieuwkapelle, Koolhofput, ..) en dwergkroos (Ijzer en Lokanaal). Voorlopig 

komen deze organismen nog niet voor in het waterstelsel dat beheerd wordt door de Westkustpolder. 

In 2020 werden door onze bestrijder 203 muskusratten gevangen op het deelgebied van Diksmuide en Alveringem. 

De polder doet, in samenwerking met de gemeenten en de provincie, ook inspanningen om langs de waterlopen bruine ratten 

af te vangen. In 2020 werden er 62 bruine ratten afgevangen. 

Naast het afvangen hebben de rattenvangers ook de taak de inwoners te sensibiliseren door hen aan te bevelen om voor het 

bewaren van de voeders voor dieren bij voorkeur gesloten compostvaten te gebruiken en kippen, schapen of andere dieren niet 

overmatig en zeker niet ’s avonds te voederen. Zo kan de aanwezigheid van ratten worden vermeden of beperkt.  

Alles bij elkaar genomen werden er 155 dagen besteed aan exoten- en rattenbestrijding. 
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2.5. Investeringen in infrastructuur 

Tot slot noteert het polderbestuur nog enkele investeringen in infrastructuur. 

- Er werd een nieuwe digitale limnigraaf geplaatst om het peil op te volgen in de Machuutbeek (Pollinkhove, Lo-Reninge). De 

aflezing van deze meting is raadpleegbaar via www.waterinfo.be. Op deze locatie wordt tijdens droge periodes vaak water 

ingelaten uit het Lokanaal. De ingelaten waterstroom stuwt tijdelijk lokaal op, waardoor de beek uit zijn oevers kan treden 

wanneer een plotse bui valt. De meting heeft in dit geval een signaal/alarmfunctie. De sonde zal ook worden gebruikt om het 

gedrag van het watersysteem Veurne-Ambacht tijdens natte periodes te bestuderen en om de noodzaak van het plaatsen van 

mobiele pompen ter hoogte van de Machuutbeek en de Slopgatvaart in te schatten. 

- Tijdens de jaarlijkse elektrische keuring van de pompstations werden een aantal installaties afgekeurd. Het polderbestuur 

wenst te investeren in een grondige vernieuwing van de afgekeurde installaties om zich te vergewissen van een veilige en 

moderne pompsturing. Het vervangen van middenspanning-, laagspanning- en sturingsborden en de plaatsing van nieuwe 

meetapparatuur betekent een grote investering. Het is financieel niet haalbaar alle installaties in één keer te moderniseren. 

Eind 2021 zullen de elektrische installaties in de pompstations in de Middenweg (Veurne) worden vernieuwd. Er zal een 

aansluiting worden gemaakt op de bestaande middenspanningskabine van netbeheerder Fluvius die zich 200 m verderop 

bevindt. Er zal een frequentiesturing van de vijzelgemalen van het pompstation Seinemolen worden geprogrammeerd. De 

schakelkasten zullen conform de hedendaagse regelgeving worden uitgevoerd. De installaties zullen op afstand worden 

gecontroleerd en aangestuurd. 

- De bouw van het nieuwe pompstation van de Speievaart wordt dit najaar afgerond. De dienst waterlopen van de Provincie 

West-Vlaanderen is de opdrachtgever van dit moderne, visvriendelijke vijzelgemaal, dat mede werd gefinancierd via het 

Europees Interreg project Magéteaux. Dit noodpompgemaal zal worden ingezet om de waterhuishouding van De Moeren te 

garanderen wanneer het Ringsloot onvoldoende kan ontwateren via het normale traject (Canal des Chats - Canal des Moëres). 

In dit kader worden momenteel de afspraken tussen de Franse en de Belgische overheid rond de waterhuishouding in de 

Westhoek opnieuw onderhandeld. 

- Om het peil van het Ringsloot te regelen vanuit het nieuwe pompstation Speievaart bouwt het polderbestuur dit najaar een 

automatisch kantelstuw ter hoogte van het voormalige pompstation Electric-sud (Veurne). Het stuw is omvangrijk (2 m breed en 

1,5 m hoog) en wordt op maat gemaakt door KWT Group. Deze omvang is noodzakelijk om geen belemmering te veroorzaken in 

de waterloop en om een flexibele peilregeling te faciliteren. Er zal verder een kleiner, manueel te bedienen kantelstuw worden 

geplaatst tussen het Ringsloot en de Nieuwegracht om het pompgebied van Bulskamp te kunnen bevloeien uit het Ringsloot. 

Deze infrastructuur werd vergund door het provinciebestuur van West-Vlaanderen. 

- Het pompgebouw Electric-sud is intussen meer dan 20 jaar buiten dienst en het gebouw vertoont ernstige 

stabiliteitsproblemen. Intussen verkreeg het polderbestuur de vergunning van het stadsbestuur van Veurne om dit gebouw af te 

breken. Voor de afbraak zal de dieselpomp, die zich momenteel in dit gebouw bevindt, worden gedemonteerd en verhuisd naar 

de Beauduin, het gebouw naast de recent gerestaureerde Karelsmolen dat door de polder wordt gebruikt als expositieruimte 

tijdens rondleidingen in de Karelsmolen. Deze werkzaamheden zullen dit najaar worden aanbesteed. 

- Langs het Lokanaal bevinden zich tussen Veurne en de Fintele een tal van kunstwerken om de waterkering tussen het Lokanaal 

en het dwarsende grachtenstelsel te garanderen. Ook de sifons onder het Lokanaal zijn voorzien van afsluiters. Een aantal van 

deze kunstwerken bevinden zich momenteel in een overgroeide en onbedienbare toestand omdat ze al ruime tijd niet meer 

werden bediend. Nochtans ziet de polder de noodzaak over de infrastructuur te kunnen beschikken. Na overleg met de 

terreinbeheerders van de Vlaamse Waterweg werd afgesproken dat alle begroeiing zal worden verwijderd en dat hun aannemer 

zal worden aangesproken deze kunstwerken aan een grondige revisie te onderwerpen.  

http://www.waterinfo.be/
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Rekening dienstjaar 2020 en begroting dienstjaar 2021 

 

 

Gewone ontvangsten 8 9 Gewone uitgaven

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2020 Begroting 2021

1.1 Boni gewone dienst vorig dienstjaar 85.929,21 297.302,29 Resterende uitgaven vorig dienstjaar

Resterende ontvangsten vorig dienstjaar 2.1 Uitgaven betreffende vorig dienstjaar

1.2 Resterende invordering 2.1.a Onderhoud aan waterlopen 0,00 192.800,00

1.2.a Polderbelasting 49.092,28 73.200,00 2.1.b Terugbetaalbaar onderhoud aan waterlopen 0,00 161.700,00

1.2.b Toelagen provincie onderhoud 2e cat 2.1.c Presentiegelden 47,94 9.500,00

1.2.b.1 Onderhoud aan waterlopen 120.005,43 165.300,00 2.1.d Andere 4.435,52 0,00

1.2.b.2 Onderhoud pompinstallaties 16.666,37 14.300,00 Uitgaven huidig jaar

1.2.c Toelagen gemeenten 63.935,04 4.400,00 2.2 Algemene bestuurs- en werkingskosten

1.2.d Toelagen VMM 7.856,79 6.800,00 2.2.a Presentiegelden/verplaatsingskosten 8.643,00 34.000,00

1.2.e Toelagen levering water 'De Watergroep' 0,00 0,00 2.2.b Verplaatsingskosten personeel 511,69 500,00

1.2.f Toelagen Erfgoed 0,00 6.100,00 2.2.c Dienstwagens 12.814,84 14.500,00

Ontvangsten huidig jaar 2.2.d Wettelijke schouwingen 0,00 7.000,00

1.3 Opbrengst polderbelasting 650.037,18 726.200,00 2.2.e Algemene vergadering 1.559,50 3.000,00

1.4 Huurgelden 2.2.f Bijdragen V.V.P.W. 6.169,27 7.000,00

1.4.a Onroerende goederen 70,00 100,00 2.2.g Gerechtskosten - kosten raadsman 0,00 4.500,00

1.4.b Jacht- en visrecht 3.441,01 3.600,00 2.3 Wedden en vergoedingen personeel

1.5 Suatierecht 1.092,00 1.000,00 2.3.a Algemeen 158.588,61 267.300,00

1.6 Toelagen provincie onderhoud 2e cat 2.3.b Rattenbestrijding 21.175,35 0,00

1.6.a Onderhoud aan waterlopen 501.337,30 327.800,00 2.3.c Werkgeversbijdrage RSZ, BV, beheerskosten 123.684,91 98.800,00

1.6.b Onderhoud pompinstallaties 72.712,35 90.000,00 2.4 Kantoorkosten

1.6.c Rattenbestrijding 17.192,00 38.700,00 2.4.a Papier, drukwerk en werking 12.154,51 9.900,00

1.7 Toelagen gemeenten 0,00 2.4.b Port- en administratiekosten 12.023,79 10.300,00

1.7.a Onderhoud aan waterlopen 0,00 6.700,00 2.4.c Telefoonkosten 4.467,83 4.100,00

1.7.b Rattenbestrijding 0,00 14.300,00 2.4.d Onderhoud en verwarming kantoor 14.331,53 8.600,00

1.8 Toelagen VMM 2.5 Verzekeringen 21.603,56 23.300,00

1.8.a Onderhoud pompinstallaties (VAG) 19.244,91 20.000,00 2.6 Belastingen - retributies 5.525,80 5.000,00

1.8.b Personeel - Algemene polderwerking 98.159,60 82.500,00 2.7 Onderhoud waterlopen

1.9 Toelagen levering water 'De Watergroep' 0,00 0,00 2.7.a Onderhoud polderwaterlopen 256.860,08 315.400,00

1.10 Toelagen Erfgoed 0,00 20.000,00 2.7.b Onderhoud terugbetaalbaar provincie (2e cat) 498.707,57 325.400,00

1.11 Intresten 0,00 0,00 2.7.c Onderhoud terugbetaalbaar gemeenten 1.307,78 0,00

1.12 Onvoorziene gewone ontvangsten 15.589,30 3.000,00 2.8 Onderhoud pompgebouwen en pompinstallaties

1.13 Tegoeden (RSZ provisie…) 5.374,43 2.000,00 2.8.a Onderhoud terugbetaalbaar provincie (2e cat) 41.316,17 60.000,00

1.14 Overschrijving van /naar de buitengewone dienst 2.8.b Onderhoud terugbetaalbaar VMM 1.457,40 6.000,00

1.14.a Overschrijving van de buitengewone dienst 0,00 0,00 2.9 Aankoop en onderhoud gereedschap en materiaal 3.751,84 5.800,00

1.14.b Overschrijving naar de buitengewone dienst 0,00 0,00 2.10 Bankkosten 

1.727.735,20 1.903.302,29 2.10.a Algemene bankkosten 292,90 300,00

2.10.b Aflossing kapitaal/intrest lening 26.832,41 27.000,00

2.11 Onvoorziene gewone uitgaven 1.004,56 3.000,00

2.12 Overschrijving van/naar de buitengewone dienst

2.12.a Overschrijving van de buitengewone dienst 0,00 0,00

2.12.b Overschrijving naar de buitengewone dienst 191.164,55 87.700,00

1.430.432,91 1.692.400,00
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Buitengewone ontvangsten Buitengewone uitgaven

Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2020 Begroting 2021

3.1 Boni rekening vorig dienstjaar 0,00 0,00 4.1 Saneringen 0,00 0,00

3.2 Provincie toelage voor wagen rattenbestrijding 2.500,00 2.500,00 4.2 Aankoop dienstwagens 0,00 0,00

3.3 Saneringen 0,00 0,00 4.3 Aankoop p.c. /programma's 4.759,01 0,00

3.4 Toelagen (gewesttoelage polderhuis, premies...) 0,00 0,00 4.4 Uitvoering acties waterhuishoudingsplan 0,00 0,00

3.5 Onvoorziene buitengewone ontvangsten 25.348,00 6.500,00 4.5 Renovatie polderhuis

3.6 Overschrijving van/naar de gewone dienst 4.5.a Inrichting polderhuis 210.470,48 45.400,00

3.6.a Overschrijving van de gewone dienst 191.164,55 87.700,00 4.5.b Inrichting werkplaats 2.487,76 4.300,00

3.6.b Overschrijving naar de gewone dienst 0,00 0,00 4.6 Gemachineerd onderhoudsmateriaal 0,00 42.000,00

219.012,55 96.700,00 4.7 Onvoorziene buitengewone uitgaven 1.295,30 5.000,00

4.8 Overschrijving van/naar de gewone dienst

4.8.a Overschrijving van de gewone dienst 0,00 0,00

4.8.b Overschrijving naar de gewone dienst 0,00 0,00

219.012,55 96.700,00

Balans

Rekening 2020 Begroting 2021

GO Gewone dienst ontvangsten 1.727.735,20 1.903.302,29

GU Gewone dienst uitgaven 1.430.432,91 1.692.400,00

0,00 subtotaal gewone dienst 297.302,29 210.902,29

0,00

BO Buitengewone dienst ontvangsten 219.012,55 96.700,00

BU Buitengewone dienst uitgaven 219.012,55 96.700,00

0,00 subtotaal buitengewone dienst 0,00 0,00

TO Totaal ontvangsten 1.946.747,75 2.000.002,29

TU Totaal uitgaven 1.649.445,46 1.789.100,00

saldo 297.302,29 210.902,29

Waarborgen 

Rekening 2020 Begroting 2021

WB Waarborg beregeningen 46.180,56 46.180,56


